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Prima şedinţă de lucru a Grupului mixt de lucru  
pentru redactarea unor proiecte legislative în domeniul Justiţiei 

 
Joi, 29 octombrie 2015, a avut loc prima reuniune a Grupului mixt de lucru cu caracter 
profesional, având ca scop principal redactarea unor proiecte de propuneri legislative în 
domeniul Justiției. 
Lucrările au fost moderate de Preşedintele Senatului României, domnul Călin Popescu-
Tăriceanu, care a şi deschis reuniunea.  
Mulţumindu-le participanţilor pentru prezenţă, domnul Călin Popescu-Tăriceanu a 
subliniat scopul constituirii grupului mixt de lucru: o discuţie aplicată, concretă asupra 
problemelor cu care se confruntă Justiţia şi care se cer a fi dezbătute şi remediate, între 
reprezentanţi ai Senatului României, ca for legislativ şi gazdă a evenimentului, 
reprezentanţi ai instituţiilor din domeniul Justiţiei – Consiliul Superior al Magistraturii, 
Ministerul Justiţiei, asociaţiile profesionale ale magistraţilor, judecătorilor, procurorilor, 
avocaţilor şi personalităţi ale mediului academic.  
Preşedintele Senatului i-a invitat pe participanţi să reia problemele ridicate cu prilejul 
discuţiilor anterioare, din perspectiva fiecărei instituţii reprezentate în Grupul mixt de 
lucru, a experienţei profesionale a celor prezenţi, a atribuţiilor acestora, cu scopul de a 
prioritiza temele care urmează a fi abordate, urmând ca, după obţinerea unui acord în 
legătură cu priorităţile discuţiilor, să urmeze întâlnirile tehnice, pe parcursul cărora vor fi 
analizate propunerile şi se va identifica modalitatea de concretizare a acestora. 
În condiţiile în care, la finalul dezbaterilor, Grupul mixt de lucru va întocmi un set de 
recomandări, senatorii le vor putea prelua în cadrul unor propuneri legislative şi vor fi 
introduse în circuitul legislativ pentru a fi soluţionate, a precizat Călin Popescu-
Tăriceanu.  
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Potrivit ordinii de zi, participanţii s-au prezentat, precizând atât instituţia şi zona de 
activitate reprezentate, cât şi unele dintre problemele cu care se confruntă.  
Senatul României a fost reprezentat de Preşedintele instituţiei, domnul Călin Popescu-
Tăriceanu şi de doamna senator Mariana Câmpeanu. 
Din partea Consiliului Superior al Magistraturii au participat domnii Adrian Bordea şi 
Mircea Aron. 
Asociaţia Magistraţilor din România a fost reprezentată de doamnele Gabriela Baltag, 
Andreea Ciucă şi de domnul Dan Spânu. 
Domnii Traian Cornel Briciu, vicepreşedinte, Ioan Chelaru, senator, Vicepreşedinte UNBR 
şi Preşedinte al Uniunii Juriştilor din România, Claudiu Dinu, Şef al Departamentului de 
Pregătire Profesională Continuă al Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor, doamna Flavia Cristina Teodosiu şi domnul Aurel Ciobanu, consilieri ai 
Baroului Bucureşti, au reprezentat Uniunea Naţională a Barourilor din România. 
Din partea Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România a participat doamna Iulia Craiu, 
membru în Consiliul Director al UNJR. 
Ministerul Justiţiei a fost reprezentat de domnul Liviu Stancu, Secretar de Stat. 
Doamnele Ecaterina Mirea, Şef Serviciu contencios şi Emma Turtoi, Şef Birou contencios 
constituţional şi recurs în interesul legii au reprezentat instituţia Avocatului Poporului. 
Mediul academic a fost reprezentat de domnul prof. univ. dr. Ştefan Deaconu, din cadrul 
Departamentului de Drept public al Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti;  
Printre cele mai importante probleme semnalate de vorbitori se numără modificarea 
Legii privind statutul judecătorilor şi procurorilor nr. 303/2004, a Legii privind 
organizarea judiciară nr. 304/2004, a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, a Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a 
OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, a legislaţiei privind acordarea 
ajutorului public judiciar şi perfecţionarea Codurilor. 
Până la 19 noiembrie, participanţii vor transmite secretariatului tehnic cele mai 
importante/urgente trei probleme care ar trebui luate în discuţie din perspectiva fiecărei 
categorii profesionale şi instituţii reprezentate în Grup, urmând ca secretariatul tehnic să 
centralizeze propunerile şi să le transmită tuturor membrilor Grupului, pentru a se 
ajunge la un acord privind ordinea în care propunerile vor fi dezbătute. 
La finalul discuţiilor, s-a stabilit ca următoarea reuniune a Grupului mixt de lucru să aibă 
loc în data de 26 noiembrie a.c.  
După încheierea reuniunii, Preşedintele Senatului, domnul Călin Popescu-Tăriceanu a 
făcut o declaraţie de presă: 
„Grupul mixt de lucru, format la iniţiativa Senatului pentru a discuta problemele legate de 
legislaţia din Justiţie, de percepţia publică creată de multe ori în legătură cu modul de 
funcţionare a Justiţiei ne-a îndemnat să reunim la aceeaşi masă reprezentanţii diferitelor 
instituţii cum sunt Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, dar şi ai 
asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, precum şi 
reprezentanţi ai mediului universitar. 
Suntem în faza în care încercăm să identificăm cele mai importante probleme, să le 
prioritizăm şi, desigur, la sfârşitul activităţii acestui Grup mixt de lucru vom putea să 
comunicăm mai mult. În momentul de faţă, nu există o temă predominantă în discuţiile pe 
care le-am avut. Important este că sesizăm cu toţii anumite imperfecţiuni, fie ale cadrului 
legislativ, fie nevoia de întărire, de consolidare a Justiţiei pentru mărirea încrederii 
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cetăţenilor în actul de justiţie şi avem, pe de o parte, palierul legislativ, care trebuie 
amendat, corectat şi, pe de altă parte, modul în care Justiţia funcţionează, iar din această 
perspectivă propunerile pe care le va face Grupul mixt de lucru sunt extrem de 
importante”. 

 


